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 בעניין העסקתו של עו"ד ביזמן במשרד רה"מ החליפי ובמשרד ההתיישבות למידעבקשה הנדון: 

 ;21.9.22פנייתכם למבקר המדינה מיום סימוכין: 

 23.10.22העברת הפנייה למענה לפי חוק חופש המידע מיום 

 

למבקר המדינה ביקשתם להעביר לעיונכם את האישורים שניתנו להעסקתו של בפנייתכם  .1

ובתפקיד מנכ"ל משרד  החליפי מנכ"ל משרד ראש הממשלה עו"ד עדן ביזמן בתפקיד

 ההתיישבות. 

נמסר לכם כי המען המיועד לפנייתכם הוא הממונה על חוק חופש  2022באוקטובר  23ביום  .2

 המידע במשרד מבקר המדינה. בו ביום הועברה אלי פנייתכם.

 לפיכך אשיבכם כלהלן: .3

לאחר העברת נתונים נדרשים, תו, ניתנה לעו"ד ביזמן, לבקש 2022בפברואר  24ביום  .4

אישור מבקר הבהרה מצד היועץ המשפטי למבקר המדינה, ועל דעת מבקר המדינה, כי 

משרד ראש הממשלה, תקף גם לעבודתו ב  בדבר העסקה בגוף מבוקר, 2.9.21המדינה מיום 

ההבהרה ניתנה בהסתמך על אישור מבקר המדינה הנ"ל ות. כמ"מ מנכ"ל משרד ההתיישב

כי במשך כל תקופת עבודתו במשרד מבקר ציין בפנייתו עו"ד ביזמן העובדה ש ונוכח

המדינה לא עסק ולא נחשף לביקורת למי מהגופים הנמצאים תחת משרד ההתיישבות, 

 .כלשהןלרבות אי השתתפות בישיבות או בשיחות 

הבהרה לאחר העברת נתונים נדרשים, ניתנה לעו"ד ביזמן, לבקשתו,  2022ביולי  6ביום  .5

בהסתמך על תיאור מצד היועץ המשפטי למבקר המדינה, ועל דעת מבקר המדינה, כי 

חל גם על העסקתו בתפקיד  2.9.21התפקיד שציין בפנייתו כי אישור מבקר המדינה מיום 

 מנכ"ל משרד ראש הממשלה החליפי.

זר חהיועץ המשפטי למבקר המדינה  ,ות שלעילההבהרניתנו בכל הפעמים בהן ן כי יצוי .6

 פרישה בעת עובד על החלות ההגבלות מיתר פטור משום העקרוני באישור איןכי  והבהיר

 במשרד ותפקיד במסגרת קעס בהם בעניינים מעיסוק הימנעות זה ובכללד, מהמשר
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ו. כמו כן הודגש כי על אל תפקידים בין עניינים לניגוד חשש המעלה באופןה, המדינ מבקר

 מבקר במשרד והעסקת במסגרת ףנחש אליו המידע כל סודיות על לשמורעו"ד ביזמן 

 בהליכים משרד ההתיישבות/הממשלה ראש משרד בענייני מטיפול ולהימנע המדינה

 במשרד והעסקת סיום מיום שנתיים של לתקופה המדינה מבקר משרד מול המתנהלים

 .המדינה מבקר

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


